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Actie: Uw hulp gevraagd
voor drie dagelijkse maaltijden voor de monniken van het Gaden Jangtse Tsawa
Khangsten in Zuid-India, gedurende de corona lockdown aldaar

Monniken van het Tsawa Khangsten. Normaal worden de maaltijden hier in de centrale kloosterkeuken bereid

Beste sponsor / belangstellende,
Onze vorige vier corona hulpacties in Nepal en India zijn nog maar amper afgesloten.
Maar opnieuw is hulp nodig in een lockdown situatie.
Dit keer heeft het Tsawa huis van het Gaden Jangtse klooster om hulp gevraagd voor twee van de drie
dagelijkse maaltijden van de ca 500 monniken.
Normaal voorziet de centrale kloosterkeuken daarin. Maar strenge overheidsmaatregelen verbieden dit nu. Het
Tsawa Khangsten kan alleen een ontbijt van brood en thee bekostigen voor alle monniken, maar niet de andere twee
maaltijden. De monniken moeten daar nu zelf voor zorgen. Ze krijgen alleen een pakketje rijst en meel en de rest
moeten ze zelf kopen bij stalletje naast het klooster. Het is een probleem om aan een gezonde maaltijd te komen,
want de monniken hebben maar weinig geld, lang niet iedereen kan voor zichzelf zorgen en niemand wil nu graag
naar buiten. Tsawa Khangsten wil heel graag ook de middag- en avondmaaltijd verzorgen voor de monniken, maar
heeft daar hulp bij nodig.
De kosten voor de middag- en avondmaaltijd voor alle monniken bedragen Rs 31.500,
dat is bijna E 360,-- per dag
Het is niet bekend hoe lang deze situatie nog gaat duren.
Ook heeft het kloosterhuis extra kosten omdat er opnieuw corona is uitgebroken en een aantal monniken in
quarantaine is en daardoor geheel verzorgd moet worden.
Alle donaties zijn helpend! Als er meer of langer donaties binnenkomen dan nodig voor de lockdown-voedselkosten,
zullen deze worden gebruikt voor de zorg voor de honderden kindmonniken in Tsawa Khangsten.
U kunt helpen door een donatie over te maken naar rekeningnummer NL29ABNA0431292981 t.n.v. Tara
Stichting, o.v.v. maaltijden Tsawa Khangsten
Nieuws over de vorige vier Tara stichting corona-hulp acties:
-Corona lockdown- actie met voedselhulp voor dagloners in Nepal, uitgevoerd door monniken van het Kopan
klooster, mei/juni 2020. Opbrengst ca E 5.500,--
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Actie corona lockdown-voedselhulp voor dagloners in Nepal, uitgevoerd door monniken van het Kopan klooster
-Corona lockdown-actie met voedselhulp voor dagloners in Zuid-India, uitgevoerd door monniken van het Gaden
Jangtse klooster, mei 2020. Opbrengst ca E 1.500,--

Actie corona lockdown-voedselhulp voordagloners in Zuid-India, uitgevoerd door monniken van het Gaden Jangtse
klooster
-Corona hulp-actie, voor monniken en leken-Tibetanen, bij ernstige corona uitbraak in Gaden Jangtse
klooster en omgeving in oktober/november 2020. Opbrengst bijna E 9.000,--: voor Tsawa Khangsten, dat 70
besmette monniken had.; voor het kloosterziekenhuis; voor het Covid-19 ziekenhuis in Camp 3, en voor drie
ademhalings-apparaten voor het kloosterziekenhuis en voor het Covid-19 ziekenhuis.

Actie voor de corona-uitbraak in het Gaden Jangtse klooster en de Tibetaanse dorpen
-Corona lockdown-actie voor dagloners in Bihar. Op kosten van de Tara stichting werden voor E 2.500,-dekens uitgereikt aan de allerarmsten in en rond Bodhgaya, door Sangha en staf van het Root Institute. (elk jaar
sterven veel arme mensen in Bihar door de kou)

Actie corona lockdown-2500 dekens voor dagloners in Bihar, uitgevoerd door Sangha en staf Root Institute.
Deze vier corona noodhulp-acties brachten bijna E 18.500,-- op!
Hiervoor heel veel dank aan de sponsors!
Voor uitgebreide info, en foto’s en video’s van deze acties: zie www.tara-stichting.com
Doorlopende projecten:
Gaden Jangtse klooster en Kopan Nunnery:
Voor deze projecten blijven altijd donaties nodig, met name voor de gezondheidsprojecten: in het Gaden
Jangtse klooster het succesvolle Noodfonds Hepatitis-B, dat nu geheel door de kloosterkliniek is overgenomen,
maar betaald wordt door de Tara stichting.
En in Kopan Nunnery een omvangrijk gezondheidsproject met spreekuren van een Tibetaans sprekende
vrouwelijke dokter in het klooster, een fonds voor individuele hulp aan zieke nonnen en apparatuur en aanpassingen
voor de kloosterkliniek.
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Alles op kosten van de Tara stichting. Uw doorgaande hulp hiervoor blijft erg nodig!
Ook voor het ziekenhuis van Gaden Jangtse en voor hun Bibliotheekproject voor het behoud van Dharmateksten
zijn donaties altijd welkom.
En beide klooster zijn geholpen met sponsoringen van monniken en nonnen voor het klooster. Zie voor meer info
onze website www.tara-stichting.com
Extra actie: voor levensreddende behandeling van doodzieke taxichauffeur van Kopan: Mr. Gompo, (de
bijnaam voor Gombu Sherpa, zijn echte naam),

Mr. Gompo met zijn vrouw en twee dochters
Vader van 3 kinderen (een zoon was tot voor kort monnik in Kopan en Sera). In betere tijden, voor hij door de
lockdown zijn kleine oude taxi en daardoor zijn werk kwijtraakte, was hij taxichauffeur voor Kopan en voor andere
kloosters, voor zowel westerse studenten als de plaatselijke Lama’s en monniken. En veel gevraagd voor
pelgrimages. Hij staat bekend om zijn goede hart, zijn betrouwbaarheid, eerlijkheid en hulpvaardigheid, en omdat
hij weigert toeristenprijzen te vragen maar altijd lokale tarieven rekent. Ten gevolge van Hepatitis-B heeft hij
levercirrose gekregen, die uitgemond is in leverkanker. Hij kan een levensreddende behandeling in het
universiteitsziekenhuis krijgen in Kathmandu. Hij krijgt adviezen van Lama Zopa Rinpoche, die ook de Kopan nonnen
opdracht heeft gegeven voor dagenlange puja’s voor zijn herstel. De behandeling kost E 9.000,-- en is al begonnen,
van de eerste donaties.
De behandeling zal 5 maanden duren en kost E 1.600,-- per maand, en zijn medicatie thuis kost E 1.000,--.
Voor meer info: Jeroen Collier, Actie: Safe Mr. Gompo’s life, https://sites.google.com/view/safegompo
Donaties kunnen overgemaakt worden naar de Tara stichting o.v.v. Safe Mr. Gompo’s life
U kunt onze projecten helpen door een donatie over te maken naar rekeningnummer NL29ABNA0431292981
t.n.v. Tara Stichting, met vermelding van het doel van uw donatie.
Uw donatie wordt in zijn geheel overgemaakt, bankkosten worden betaald door bestuurs-leden en uw donatie is
aftrekbaar van de belasting. Elk bedrag is welkom, want alle beetjes helpen!
Heel veel dank aan alle sponsors!
Thupten Dolkar
Voorzitter Tara stichting
www.tara-stichting.com

De Tara stichting is opgericht in 2001 en richt zich voornamelijk op hulp aan Tibetaanse vluchtelingen in nood.
Vooral monikken en nonnen, het Gaden Jangtse klooster in Zuid India en het

Kopan nonnenklooster

in Nepal. Met o.a. 100 sponsoringen, algemene hulp aan beide kloosters en twee succesvolle
gezondheidsprojecten. Naast deze doorlopende projecten zijn er speciale acties wanneer de

kloosters iets nodig hebben, en in noodsituaties, zoals bij de aardbeving in Nepal in 2015 en sinds 2020

vier corona noodhulp acties. Gerealiseerde projecten zijn o.a. de Lamadans Tour in
2008 voor nieuwbouw van Tsawa Khangsten en het Heliobacter Pylori project voor
Kopan nunnery, dat succesvol is afgesloten.

met

Voor verdere informatie over onze projecten, en voor recent nieuws, verwijzen wij naar onze website:
Klik hier om naar onze website te gaan.
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